
De houthakker

Beweging:  Beweging:  

Ga rustig zitten op je stoel. Leg beide handen op je gezicht zodat je ogen bedekt zijn, Ga rustig zitten op je stoel. Leg beide handen op je gezicht zodat je ogen bedekt zijn, 

maar je neus en mond nog vrij zijn. Adem 3 tot 5 tellen in door je neus. Wanneer je maar je neus en mond nog vrij zijn. Adem 3 tot 5 tellen in door je neus. Wanneer je 

langzaam en bewust uitademt door je mond maak je een zoemend geluid zoals een langzaam en bewust uitademt door je mond maak je een zoemend geluid zoals een 

bij, maar met je mond toe. Zo ontstaat er niet te veel lawaai in de klas. Probeer dit nu bij, maar met je mond toe. Zo ontstaat er niet te veel lawaai in de klas. Probeer dit nu 

eens met je ogen en oren bedekt (sluit met je duimen je oren). Voel hoe je aandacht eens met je ogen en oren bedekt (sluit met je duimen je oren). Voel hoe je aandacht 

naar binnen gaat, waar het rustig is. Doe dit drie keer na elkaar. naar binnen gaat, waar het rustig is. Doe dit drie keer na elkaar. 

Soort:Soort:

Zittend, statisch, Zittend, statisch, 

ademhalingsoefening ademhalingsoefening 

Doel: Doel: 

Kom tot (innerlijke) rust, Kom tot (innerlijke) rust, 

focus je (innerlijke focus je (innerlijke 

connectie)connectie)

De bij
Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik voel me rustig. Ik ben chill!’ ‘Ik voel me rustig. Ik ben chill!’ 

https://youtu.be/KJM6wZO6BCU


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

De bestemming van een (mini)vakantie is vaak een rustige plaats waar je je De bestemming van een (mini)vakantie is vaak een rustige plaats waar je je 

volledig kan ontspannen. Denk hierbij aan de natuur zoals de zee, de bergen,volledig kan ontspannen. Denk hierbij aan de natuur zoals de zee, de bergen,

het bos … De natuur heeft een ontspannende werking. De energie van de het bos … De natuur heeft een ontspannende werking. De energie van de 

aarde brengt ons tot rust.aarde brengt ons tot rust.

Innerlijke rust ervaar je wanneer je je volledig kalm voelt in je hoofd en Innerlijke rust ervaar je wanneer je je volledig kalm voelt in je hoofd en 

lichaam. Er is een stilte in jezelf en je voelt je tevreden. Innerlijke rust is nodig lichaam. Er is een stilte in jezelf en je voelt je tevreden. Innerlijke rust is nodig 

om tot jezelf te komen en te blijven. Je voelt dan geen zorgen of angst, om tot jezelf te komen en te blijven. Je voelt dan geen zorgen of angst, 

maar je voelt je volledig ontspannen. Je bent even weg van de drukte, met de maar je voelt je volledig ontspannen. Je bent even weg van de drukte, met de 

aandacht binnen in jezelf.aandacht binnen in jezelf.

Als je je onrustig voelt, kan dit tussendoortje ervoor zorgen dat je terug Als je je onrustig voelt, kan dit tussendoortje ervoor zorgen dat je terug 

tot rust komt. Een onrustig gevoel ervaar je wanneer je je zorgen maakt of tot rust komt. Een onrustig gevoel ervaar je wanneer je je zorgen maakt of 

piekert. Ook bij boosheid of ergernissen kan dit tussendoortje je helpen. piekert. Ook bij boosheid of ergernissen kan dit tussendoortje je helpen. 

1. Op welke plaats was jij? 1. Op welke plaats was jij? 
Voelde het voor jou even aan Voelde het voor jou even aan 
alsof het vakantie was?alsof het vakantie was?

2. Kan je de plek omschrijven 2. Kan je de plek omschrijven 
of er een tekening van maken? of er een tekening van maken? 

3. Hoe voel jij je op vakantie? 3. Hoe voel jij je op vakantie? 
Waar denk je aan?Waar denk je aan?

4. Wat is innerlijke rust? Hoe is jouw 4. Wat is innerlijke rust? Hoe is jouw 
lichaam wanneer je rustig bent?lichaam wanneer je rustig bent?

5. Neem jij soms de tijd die je nodig 5. Neem jij soms de tijd die je nodig 
hebt om dit gevoel te krijgen?  hebt om dit gevoel te krijgen?  

6. Wat kan je nog doen om 6. Wat kan je nog doen om 
dit gevoel te krijgen?dit gevoel te krijgen?

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een bij zoemt altijd rustig en ‘Een bij zoemt altijd rustig en 
blijft gefocust in het rond zoemen.’blijft gefocust in het rond zoemen.’

Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

De bestemming van een (mini)vakantie is vaak een rustige plaats waar je je De bestemming van een (mini)vakantie is vaak een rustige plaats waar je je 

volledig kan ontspannen. Denk hierbij aan de natuur zoals de zee, de bergen,volledig kan ontspannen. Denk hierbij aan de natuur zoals de zee, de bergen,

het bos … De natuur heeft een ontspannende werking. De energie van de het bos … De natuur heeft een ontspannende werking. De energie van de 

aarde brengt ons tot rust.aarde brengt ons tot rust.

Innerlijke rust ervaar je wanneer je je volledig kalm voelt in je hoofd en Innerlijke rust ervaar je wanneer je je volledig kalm voelt in je hoofd en 

lichaam. Er is een stilte in jezelf en je voelt je tevreden. Innerlijke rust is nodig lichaam. Er is een stilte in jezelf en je voelt je tevreden. Innerlijke rust is nodig 

om tot jezelf te komen en te blijven. Je voelt dan geen zorgen of angst, om tot jezelf te komen en te blijven. Je voelt dan geen zorgen of angst, 

maar je voelt je volledig ontspannen. Je bent even weg van de drukte, met de maar je voelt je volledig ontspannen. Je bent even weg van de drukte, met de 

aandacht binnen in jezelf.aandacht binnen in jezelf.

Als je je onrustig voelt, kan dit tussendoortje ervoor zorgen dat je terug Als je je onrustig voelt, kan dit tussendoortje ervoor zorgen dat je terug 

tot rust komt. Een onrustig gevoel ervaar je wanneer je je zorgen maakt of tot rust komt. Een onrustig gevoel ervaar je wanneer je je zorgen maakt of 

Voelde het voor jou even aan Voelde het voor jou even aan 

2. Kan je de plek omschrijven 
of er een tekening van maken? of er een tekening van maken? 

4. Wat is innerlijke rust? Hoe is jouw 4. Wat is innerlijke rust? Hoe is jouw 
lichaam wanneer je rustig bent?lichaam wanneer je rustig bent?

5. Neem jij soms de tijd die je nodig 5. Neem jij soms de tijd die je nodig 
hebt om dit gevoel te krijgen?  hebt om dit gevoel te krijgen?  

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

blijft gefocust in het rond zoemen.’blijft gefocust in het rond zoemen.’
Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 
1. Op welke plaats was jij? 1. Op welke plaats was jij? 

Boodschap uit bewegingstussendoortje:Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een bij zoemt altijd rustig en ‘Een bij zoemt altijd rustig en 
blijft gefocust in het rond zoemen.’blijft gefocust in het rond zoemen.’


